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nieuws 

HEERL’K WINTERFEEST 2019 
Stichting Heerl’k kan terug kijken op een geslaagde 2e editie van Heerl’k Winterfeest. De productie 
SNOW (een kleurrijk Heerl’k Winterfeest) was een geweldig succes waar in de wijde 
omgeving nog weken over is nagepraat. Aan iedereen die aan SNOW heeft mee gewerkt in welke 
vorm dan ook BEDANKT, zonder jullie was het niet mogelijk geweest om zo’n geweldige productie 
als SNOW ten tonele te brengen! 
 

Helaas heeft het weer er voor gezorgd dat het totaaltheater verplaatst is naar dorpshuis de 
Schalm, met een “aangepaste versie”. Dit heeft 
echter geen afbreuk gedaan aan het spektakel 
SNOW. Na de openingsscene met klokken gelui 
compleet met vuurwerk, verschijnt Snow ten tonele 
op zoek naar haar nieuwe kleur. Snow, bijgestaan 
door de verteller, bewandelt verschillende kleuren.  
 
Tijdens haar ontdekkingstocht langs alle kleuren werden de bezoekers 
verrast op techno house met tegenspel van een saxofoon. De techno 
house werd hierna afgewisseld door de prachtige klanken van de viool 
die klonk vanuit de gewelven van dorpshuis de Schalm (kerk). 
Verschillende dansacts zorgden voor de visuele aankleding tijdens 

SNOW.  
Na de overdonderende klanken van trommels door de Schalm, werden er verschillende 
liederen gezongen door een zangeres en zanger en zelfs een speciaal opgericht 
kinderkoor bracht een lied ten gehore, wat 
door de vele bezoekers met een grandioos 
applaus werd beloond. Voor SNOW werd zelfs 
een heel nieuw lied geschreven! Dit speciale 
lied (‘Heerle’ door Wouter Raats) vertelde ons 

dat je trots moet zijn op wie je bent, dat je samen sterk 
bent en van je moet laten horen, wat de saamhorigheid 
van Hèrel nog eens extra benadrukte. Hierna was het tijd voor de 
“grand finale” waarbij het lied “a brand new day” werd gezongen en 
iedereen die had meegewerkt aan SNOW zich verzamelde op het 
podium waar eenieder een roos in ontvangst mocht nemen. Toen 
hierna alle bezoekers voldaan en met een Heerl’k wintergevoel 
huiswaarts gaan blijkt het buiten zelfs te sneeuwen .  

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

Aan de bewoners van dit adres 
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NIEUWE UITBATER BAR DE SCHALM 
Dorpshuis de Schalm in Heerle heeft sinds half januari 2020 een nieuwe bar uitbater, in deze nieuwsbrief stelt hij zich 
voor: 
 
Mijn naam is Jan Brouwers, geboren in Heerle en hier heb ik tot mijn 23 e levensjaar gewoond. Nu woon ik in Roosendaal 
met mijn vriendin Carin in de wijk Tolberg. Al vroeg heb ik mijn eerste horeca ervaring opgedaan bij café Doggen, 
daarnaast hielp ik weleens in de (oude) Schalm bij Jo Belleter oftewel Jo van de Schalm. Toen ik 18 jaar was heb ik een 
aantal jaren achter de bar gestaan in het Karhuis. Daarna was ik 15 jaar beheerder in het Cromwiel te Steenbergen, 
vervolgens 7 jaar uitbater van cafetaria de Martel in Wouw. Daarnaast was ik nog kantine beheerder bij voetbalvereniging 
BSC te Roosendaal. Nu na 35 jaar ben ik weer terug in Heerle, de cirkel is dus weer rond. 
Ik krijg veel positieve reacties, vooral van mensen buiten Heerle wat betreft de uitstraling en accommodatie van de 
Schalm. Heb er echt zin in om de Schalm te maken waar deze voor bedoeld is. Een dorpshuis voor en door de mensen. 
De laatste jaren werk ik als zorgverlener samen met mensen met een beperking, in de Schalm ga ik hiermee verder. Ik 
hoop dat ons dorpshuis de Schalm weer het bruisend middelpunt wordt van Heerle oftewel Hèrel. 
 
Voor informatie mag u mij altijd bellen op nummer 06-42572883. 
Met vriendelijke groet, 
Jan Brouwers 

RONDE VAN DE BAMEER (1)  
Zaterdag 11 juli zal voor de 2e keer de Ronde van de Bameer worden georganiseerd. De Ronde zal 
groter worden dan afgelopen jaar, met enkele nieuwe zaken in het verschiet.  
 
Ten eerste zal er vanaf dit jaar er ook om een bedrijven-kampioenschap gestreden worden. Herelse 
bedrijven kunnen zich met 5 renners inschrijven. Deze renners zullen in estafette vorm elk 2 rondjes rijden. Het team 
waarvan de laatste renner als eerste over de streep komt, is Herels kampioen. Het inschrijfgeld bedraagt € 150, - per 
bedrijf. Hiervoor krijgt u reclame, enkele consumptiemunten en steunt u een goed doel uit Heerle. Dit goede doel wordt 
tijdens de Ronde bekend gemaakt. Wilt u uw bedrijf inschrijven om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met 
stichting Heerl’k (info@heerlkheerle.nl). 
 
Dit jaar zullen ook alle renners met transponders rijden, waardoor de volgorde van binnenkomst ook beter geregistreerd 
wordt. Het rondje door de Bameer is hetzelfde als vorig jaar en ook het aantal rondes blijft gelijk. Wel nieuw dit jaar is 
dat er een tent op het plein voor school komt te staan, waarin onder het genot van een drankje en muziek naar de Ronde 
gekeken kan worden. De muziek die in deze tent verzorgd wordt, zal ’s avonds na de Ronde nog gezellig doorgaan.  
 
Ook komen er dit jaar luidsprekers langs het hele parcours te hangen, waardoor de spreker beter te verstaan is. Ook 
achter in de Bameerweg. Wilt u uw naam omgeroepen hebben, of een premie schenken aan een bepaalde renner of aan 
de Ronde in het algemeen? Geef dit dat door via onze website of aan 1 van onze leden. Om u aan te melden voor de 
Ronde van de Bameer houdt u onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/derondevanbameer/) en website in 
de gaten. Aan de website wordt nog gewerkt, maar zal zo snel mogelijk online komen met het laatste nieuws over de 
Ronde. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

    

https://www.facebook.com/derondevanbameer/
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PRIJSVRAAG #5 
Deze keer hebben we een kruiswoordpuzzel in elkaar gezet. De letters in de vakjes 3, 4, 6, 8, 9, 12 en 13 vormen het 
antwoord op deze prijsvraag. Stuur de oplossing (met naam, telefoonnummer en leeftijd) naar info@heerlkheerle.nl of 
op een briefje in de brievenbus bij Lia Mathijssen, Herelsestraat 134, Heerle. Onder de juiste inzendingen wordt weer 
een leuke prijs verloot! 

 

Horizontaal 
1. Hoofdfiguur van Winterfeest 2019 
4. Waar gaat de nieuwste ronde van Heerle langs 
5. Waarin zit de Schalm 
8. Welk getal belangrijk tijdens carnaval? 
9. Griezeldag 
11. Wat krijgen de kinderen tijdens Sint Maarten? 
13. kleur van Koningsdag 

Verticaal 
1. Wat moet het beeld tussen de school en de kerk voorstellen? 
2. Vast onderdeel tijdens Straatspeeldag 
3. Bij welke kleur werd er op de sax gespeeld tijdens het 
Winterfeest  
6. Dit instrument werd bespeeld tijdens Winterfeest  
7. Waar is de Runningstraat naar vernoemd? 
10. Hoe vaak per jaar komt deze nieuwsbrief uit? 
12. Hoeveel onderdelen heeft stichting Heerl’k momenteel? 

HEERL’K ORANJE 
Wegens de coronacrisis in ons land is het niet duidelijk welke invulling we aan deze dag kunnen gaan 
geven. We zullen u via onze website en Facebook-pagina op de hoogte houden. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

mailto:info@heerlkheerle.nl
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HEERL’K STRAATSPEELDAG 
Op woensdag 10 juni sluiten we de straten rond 
het Raboveldje weer af, zodat alle kinderen 
weer lekker buiten kunnen spelen. Wat we 
precies allemaal in petto hebben dit jaar is nog 
een verrassing, maar als jij je oude kleren aantrekt, zorgen wij 
voor een hele middag buitenspeelplezier! 

 PRIJSVRAAG DECEMBER 
(#4) 
Het antwoord op de prijsvraag van december 
was:”wit, paars, oranje, rood, groen en blauw”. 
Helaas waren er geen juiste inzendingen om een 
winnaar uit te kunnen trekken. De prijs blijft staan 
voor de winnaar van de volgende prijsvraag. 

RONDE VAN DE BAMEER (2) 
Op zondag 12 juli is er weer een braderie, georganiseerd door Jan Belleter. Met diverse kramen zal 
het weer een braderie zijn als vanouds. De tent van de Ronde van de Bameer blijft staan, zodat u 
daar ook weer van een drankje kunt genieten. Op maandag 13 juli zal de KNWU wielerronde van 
Heerle weer worden verreden. Amateurs en elite zullen weer met een noodgang door Herel rijden 

om een premie te pakken en te strijden voor klassementspunten en de eer. Deze avond bent u ook van harte welkom in 
onze tent voor een hapje en een drankje. Hierbij zullen we ook voor muziek zorgen. 
 
Al met al een weekend vol activiteit en gezelligheid. Zet het alvast in uw agenda! De organisatie van de Ronde van de 
Bameer hoopt u op een of meerdere dagen te mogen verwelkomen om er samen met ons een mooi weekend van te 
maken.  

HEERL’K WINTERFEEST 2020 

Misschien is het u opgevallen, dat tijdens de decembermaand van 2019 de verlichting in de 
Herelsestraat niet altijd naar behoren heeft gebrand, onze excuses hiervoor. Stichting Heerl’k 
Heerle zoekt in samenwerking met de verschillende sponsoren naar een oplossing. Voor het 
Heerl’k Winterfeest 2020 zal er gezorgd worden dat dit euvel is verholpen. Zoals het er nu naar 
uit zal zien wordt de Herelsestraat nog rijkelijker en feeërieker versierd en verlicht tijdens het 
Winterfeest 2020 om het “winter”-gevoel nog extra te versterken.  
 
Stichting Heerl’k is al weer druk bezig voor de 3e editie van het Winterfeest in 2020. Om alvast een tipje van de sluier op 
te lichten; de editie van Heerl’k Winterfeest 2020 heeft als werktitel ‘La Lumière’ (een flonkerend winterfeest) in de 
ruimste zin van het woord. Hier over meer in de volgende nieuwsbrieven. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

    
 


